
.. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 26 augustus 2021

GEMEENTE THOLEN

2
6

AU
G

2021
WEEK34

DIENSTVERLENING BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof  van Tholen 2  |  4691 DZ  Tholen  
Telefoon: 14 0166  |  E-mail: gemeente@tholen.nl

U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
0166 - 66 83 30: voor de burgemeester
0166 - 66 83 93: voor een van de wethouders
Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie:
0166 - 66 83 50.

Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur, 
donderdag van 18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. 

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of  telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf  12.30 uur 
zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

•  Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 5: het 
plaatsen van een berging met overkapping

(ontvangen op 13 augustus 2021).
•  Sint-Maartensdijk - Pluimpotweg: het 

bouwen van bedrijfsunits (ontvangen op 
17 augustus 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
•  Sint Philipsland - Hoge Weide 1: het bou-

wen van een woning (verzonden op 19 au-
gustus 2021).

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert iedere 
maandag in de even weken om 9:30 uur. In 
verband met de maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus vergaderen de com-
missieleden via een digitale verbinding. In 

de vergadering worden aanvragen omge-
vingsvergunning en vooroverlegplannen be-
handeld. Indien het noodzakelijk is zal de 
commissie telefonisch contact opnemen 
met aanvragers voor een toelichting op een 
bouwplan. 
De agenda is vanaf  donderdag voorafgaand 
aan de vergadering op te vragen bij het clus-
ter Vergunningen en Handhaving van Team 
Ruimte, telefoon 14 0166.  

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• Coronavirus laatste nieuws

• Veiligheidsmonitor

• Werkzaamheden Haringvlietbrug

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Stap voor stap de 1,5 meter loslaten 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de  
1,5 meter afstand loslaten. Eerst in het mbo, hbo en wo. Daarna, afhankelijk van het 

 aantal ziekenhuisopnames en de stijging van het aantal gevaccineerden, overal.

13 augustus 2021

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Verlenging huidige maatregelen  
t/m 19 september, waaronder:

Per 20 september:

1,5 meter afstand vervalt. 

Maximaal aantal bezoekers per  
ruimte vervalt.* 

Thuiswerkadvies vervalt. 

Mondkapjesplicht vervalt. 

Reguliere openingstijden horeca.  
Nachtclubs en discotheken gesloten. 

Evenementen toegestaan. 

Verplichte vaste zitplaats vervalt. 

Coronatoegangsbewijzen voor  
horeca, evenementen en 
voorstellingen kunst en cultuur vanaf 
75 personen per locatie verplicht, 
zowel binnen als buiten en zowel met 
als zonder vaste zitplaats. 

1,5 meter afstand niet verplicht. 

Mondkapje verplicht, behalve als je zit. 

Maximaal 75 studenten per ruimte.

* In het mbo, hbo en wo tot en met 31 oktober 
maximaal 75 studenten per ruimte.

Per 30 augustus fysiek onderwijs  
in het mbo, hbo en wo toegestaan:

Per 1 november:

Basisregels die ook na 20 september en  
1 november blijven gelden:

Einde alle overgebleven maatregelen. 

Einde coronatoegangsbewijzen. 

Nachtclubs en discotheken open.

Was vaak je handen. 

Hoest en nies in je elleboog. 

Klachten? Blijf thuis en laat je direct  
testen. 

Zorg voor voldoende frisse lucht.

Horeca open tot 0.00 uur. Vaste  
zitplaats verplicht. 

Evenementen beperkt toegestaan. 

Draag een mondkapje waar dat  
verplicht is. 

Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 

Reis op rustige momenten.

 .

 .

Of de stappen op deze datums gezet kunnen worden, hangt af van het aantal 
ziekenhuisopnames en hoeveel mensen volledig zijn gevaccineerd.


